DOMESTIA is
nu compatibel met
Google Home !
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1. Wat is Google Home ?
Google Home is een familie van verbonden luidsprekers die zijn gekoppeld aan een slimme persoonlijke
assistent van het Amerikaanse bedrijf Google. Ze zijn uitgerust met een luidspreker en 1 tot 6 microfoons,
afhankelijk van het model, waardoor de apparaten kunnen reageren op de spraakopdrachten van
gebruikers.

2. Hoe werkt Domestia met Google Home ?
U kunt nu de Google Home-app gebruiken om het volgende te doen:
Beheer, organiseer en beheer uw domoticasysteem vanuit een enkele interface (de Google Home-app werkt als een
afstandsbediening die compatibel is met verbonden apparaten van grote merken).

3. Hoe Google Home te gebruiken om uw Domestia-installatie
te besturen:
U moet eerst een bijkomende besturingseenheid “DME-LAN-002” in uw installatie hebben. Als dit niet het geval is,
neem dan contact op met uw installateur.

Eenvoudig als hallo :
1. Stel uw Google Home in met de Google Home-app.
2. Koppel in de app uw Google- en Domestia-accounts: klik op “werkt met Google”
•

Stel de Google Home-app in :
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1.

2.

• Koppel Google Accounts en My Domestia
1. Klik in "Een service toevoegen" op "mijn Domestia" -service
2. Voer uw login en wachtwoord in
3. Uw account is nu gekoppeld!

4. Wat als na installatie mijn installatie niet reageert op
bestellingen van Google ?
Het is mogelijk, na het toevoegen van "Domestia" aan uw "Google Home" dat uw lampen (of uw
installatie) niet reageren wanneer u Google Home gebruikt terwijl de gewenste volgorde wordt
bevestigd.
➔ Uw DME-LAN-002 is waarschijnlijk verouderd en herkent de opdracht niet via Google Home.

5. Hoe uw bijkomende besturingseenheid (DME-LAN-002) bij te
werken ?
Als u gebruik wilt maken van Google Home-services, moet u over de nieuwste firmwareversie van de
bijkomende besturingseenheid (DME-LAN-002) beschikken. Als dit niet het geval is, werkt u deze
eenvoudig bij met de Home Manager-toepassing.
U kunt als volgt uw DME-LAN-002 bijwerken via Home Manager :
•

Download Home Manager op Apple, iOS, Android of via onze website
http://www.domestia.be op de downloadpagina.
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• Klik op het pictogram "Home Manager" → u komt op het startscherm.

• Klik op "verbinding": configuratie lezen

•

Klik op het pictogram "V":

•

Klik op het pictogram "tools":

•

Klik op het pictogram "update software" :

•

De update wordt automatisch uitgevoerd.

klik vervolgens op de knop "STOP / HELP"

Zodra uw DME-LAN-002 up-to-date is, is uw domoticasysteem onmiddellijk compatibel met Google Home en kan
deze worden bediend via spraak!
Zo niet, controleer dan uw internetverbinding en verbind uw DME-LAN-002 met uw internetnetwerk. Neem
contact met ons op via support@domestia.be als het probleem blijft bestaan, staat een team van technici tot uw
beschikking voor verdere informatie.

6. Update uw DME-LAN-002 via uw "Home on Web" -account :
Het is ook mogelijk om uw DME-LAN-002 bij te werken via uw "Home on Web" -gebruikersaccount.

•

Rend Ga naar my.domestia.com

•

Klik op "Instellingen" en vervolgens op "Beheer uw DME-LAN"

•

Klik op het pictogram :
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